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 چکیده

ریزی در سطوح و مقیاسهای مختلف بوده است. از این رو، در اغلب تعیین مناطق برنامه ریزی فضایی پیوستهیکی از مسایل برنامه

گیرد. شاید بتوان گفت، مشکل اساسی در حتی بصورت ادغام چند منطقة تقسیماتی اساس قرار میموارد حدود تقسیمات اداری، 

 احیوناستان و شهرستان، یعنی مناطق و تر از سطح ریزی سطوح خرد و پایینکند که بحث برنامهاین رابطه هنگامی بروز می

ریزی فضایی که واحد لی برای این سطوح خُرد از برنامهدر سالهای اخیر به عنوان بدی "منظومه"مفهوم گردد. مطرح می رسمی

های کند، مطرح شده است. پرسش اساسی در این رابطه این است که آیا تعیین محدودهرا نمایندگی می "بخش"تقسیماتی 

توان این یا میو آ ریزی انطباق دارد؟پذیرد، تا چه حد با الزامات برنامهتقسیماتی که اغلب بنابر مالحظات سیاسی صورت می

آباد قزوین، به عنوان مدّ نظر قرار داد؟ در این چارچوب، این مقاله با بررسی بخش ضیاء "مناطق کارکردی"ها را به عنوان محدوده

 -های کیفی بحث و اتکاء به دیدگاه پویش ساختاریگیری از شیوهنمونة موردی، تالش دارد، ضمن بررسی این مسایل، با بهره

های گیری مناطق کارکردی را در سطوح خُرد مورد مطالعه قرار داده، کارآمدی این سطح از عرصهمکانات و موانع شکلکارکردی، ا

ها به عنوان مناطق کارکردی نه تنها دهد، کارآمدی منظومهفضایی را در قالب واحدهای تقسیماتی نشان دهد. نتایج مطالعه نشان می

گذاریهای مرتبط و پشتیبانی موثر در تخصیص امکانات و ست، بلکه اصالح زیرساختها، سرمایهدر گرو تعیین اندیشیدة تقسیماتی ا

 ست.   هااعتبارات، شرط تعامل متناسب و کارکردپذیری واحدهای سکونتگاهی موجود در سطح منظومه

 نیقزو آباد؛اءیض ؛یشهر -ییروستا کپارچةیتوسعة  ؛یمنطقه؛ منطقة کارکرد ؛یشهر -ییمنظومة روستا واژگان کلیدی:
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 مقدمه و طرح مساله

اثرپذیری عوامل و نیروهای درونی  -شهرری، همچون هر نظام فضایی، به سبب روند اثرگذاری -های روستاییمنظومه

و بیرونی، پیوسته در معرض دگرگونی قرار دارند. در این راستا، دگرگونِی اندیشیده و هدفمند در جهت بهبود اجزا و 

توسعه مورد عمل  عنوان راهبردی در مسیرریزی فضایی، قاعدتا می تواند بهاین گونه نظامها در قالب برنامهنیز کلیت 

قرار گیرد، حال آنکه تحول نیاندیشیده و خود به خودی، از آنجا که در بطن خود اهدافی در راستای هماهنگی و 

 (. 81، 11-18، 1191ماند )نک: سعیدی، وسعه بدور میپروراند، آشکارا از فرایند تدهنده نمیپیوستگی اجزای تشکیل

افزون بر این، این گونه نظامهای فضایی از دو جنبه قابل بررسی هستند: جنبة ساختاری و جنبة کارکردی. ساختار هر  

عمل، پذیری بخشها، عناصر بنیادین یا اجزای زیربناییِ تشکیل دهندة آن که در نظام عبارت است از بستر و نحوة نظم

شود. در مقابل، کارکرد هر نظام، مجموعة فعالیتها و روابطی را شامل بایست بصورت کلیّتی یکپارچه در نظر گرفته 

یابند. بدینسان، ارتباطی منطقی و تنگاتنگ بین ساختار توانند امکان تحقق گردد که مبتنی بر ویژگیهای ساختاری، میمی

از  -پذیری مطلوب هر نظام فضایی در سطوح مختلفبر اساس آن، تحول و کارکرد هر نظام فضایی وجود دارد که

 -در گرو توانمندی و همنوایی ساختاری -یک واحد مزرعه گرفته تا یک سکونتگاه و تا یک ناحیه و منطقه و ...

 (.  81-88کارکردی آن در راستای توسعه است )همان، 

توانند ای میسیاسی( تا چه دامنه -ا واحدهای تقسیماتی )اداریشهری در انطباق ب -های روستاییاین فرض که منظومه

اید. در این راستا، پرسشهای اساسی تحقیق به عنوان مناطق کارکردی عمل کنند، موضوع اصلی این تحقیق بحساب می

 توان در دو عرصه، به شرح زیر مطرح ساخت: را می

ستان، شهرستان، بخش و دهستان( تاچه حد با اهداف تعیین و طراحی عرصة فضایی واحدهای تقسیماتی )ا -الف

 رسد؟ ای به سرانجام میتوسعه -عمرانی

توانند به عنوان مناطق کارکردی به شهری در قالب این گونه واحدها، در چه شرایطی می -های روستاییمنظومه -ب

 نحوی کارآمد عمل کنند؟ 

واحدهای تقسیماتی در اغلب موارد بدون توجه به در پاسخ بدین پرسشها، فرض اساسی تحقیق این است که 

های ای انطباق ندارند. بنابراین،  منظومهشوند و با الزامات توسعة منطقهای تبیین و تعیین میهای منطقهعرصه

 توانند در قالب آنها به کارآمدی فضایی مطلوب دست یابند.جا نمیشهری همیشه و همه -روستایی

 روش تحقیق 

تکیه دارد. در این  "کارکردی -پویش ساختاری"ی این تحقیق بر پارادایم فضایی و اصول بنیادین دیدگاه مبنای نظر

شود که هر در نظر گرفته می "نظام فضایی"راستا، سکونتگاههای انسانی و نواحی و مناطق سرزمینی، پیوسته به عنوان 

کنند. در همین ویکرد نظاموار )سیستمی( تبعیت مییک قاعدتا هم از نظر درونی و هم بیرونی، از قانونمندیهای ر

کارکردی، به مثابة شالودة دیدگاه نظری تحقیق، با تکیه بر نگرش نظامهای  -چارچوب، دیدگاه پویش ساختاری

پیچیده، بر این واقعیت استوار است که نظامهای فضایی در کلیتی یکپارچه از ارتباط و تعامل ساختارها و کارکردها 

سیاسی موجود، به  -فرهنگی و اقتصادی -کالبدی، اجتماعی -نند. به سخن دیگر، بسترهای گوناگون محیطیکعمل می

ساز اصلی بروز عینی فعالیتها و روابط مابین اجزای نظامهای فضایی )سکونتگاههای انسانی موجود افزا، زمینهنحوی هم
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ریزی توسعه، تاکید بر این مجموعه و کوشش در راستای بنابراین، در هر گونه برنامه 1آیند.در عرصة فضا( بحساب می

توجه به اصالح و تغییر اجزای ساختاری و در نتیجه، دگرگونی کارکردی سکونتگاههای روستایی و شهری، بصورتی 

(. بر این مبنا، رشد و تحول روستاها از دگرگونی شهرها جدا 1191؛ 1195یکپارچه عملی خواهد بود )سعیدی، 

ای تواند در قالب شبکههای سکونتگاهی تنها میریزی توسعه برای مجموعهو بالعکس؛ یعنی اهداف برنامه نخواهد بود

پیوند، منجر به رشد و توسعة مطلوب شوند )برای شهری تحقق یافته، در قالبی هم -از روابط و پیوندهای روستایی

 (. 1191؛ سعیدی، 1992بحث بیشتر، نک: داگالس، 

 رسی محدودة مورد بر

، یکی از بخشهای چهارگانة شهرستان تاکستان در استان قزوین است که در جنوب غربی استان و در آباد ضیاء بخش

(. این بخش دارای دو 12، 11، 1191همدان قرار دارد )سالنامه آماری  -زنجان و قزوین -نزدیکی دو راه اصلی قزوین

روستای دارای سکنه و یک شهر  11آبادی روستایی، شامل  11دهستان، به نامهای دودانگة علیا و دودانگة سفلی، 

کیلومترمربع و تراکم نسبی جمعیت در  211(. مساحت این بخش 19آباد است )همان )مرکز بخش( به نام شهر ضیاء

 (. 1190نفر است )درگاه ملی آمار، نتایج سرشماری  1/88آن )مطابق آخرین سرشماری رسمی( 

طبیعی، از دو قسمت دشتی و کوهستانی تشکیل شده است. اراضی مرتفع کوهستانی بیشتر  عرصة مورد مطالعه بلحاظ

ماهوری در شمال ناحیه قرار دارند. این اراضی بیشتر بصورت دیمزار و مرتع مورد  -در جنوب و اراضی مرتفع و تپه

(. منابع 18-11، 1100یدی، استفاده قرار دارند. قسمت مرکزی ناحیه بیشتر از رسوبات معاصر تشکیل شده است )سع

شود و اغلب روستاها از منابع زیرزمینی آب )قنات، چاه و چشمه( سطحی آب ناحیه به رودخانة خررود محدود می

های گذشته رو به فروپاشی نهاده، چاههای موتوری جای (؛ هرچند بیشتر قناتها از دهه1کنند )جدول شماره استفاده می

 آنها را گرفته است. 

 آبادمنابع تامین آب کشاورزی روستاهای بخش ضیاء :1جدول 
چاه  کل آبادی واحد تقسیماتی/ منبع آب

 موتوری

 چشمه قنات

 فصلی دایمی

 01 151 11 02 19 آبادبخش ضیاء

 80 10 80 1 19 دهستان دودانگة علیا

 11 19 19 00 85 دهستان دودانگة سفلی

 زوین، استان ق1131ماخذ: سرشماری کشاورزی 

خشک است که بر این اساس، مهمترین ویژگی آن تفاوت این ناحیه از نظر ویژگیهای اقلیمی دارای آب و هوایی نیمه

بارز هوا بین زمستان و تابستان و نیز بین شب و روز در تمام طول سال است. متوسط گرما در ایستگاه تاکستان برابر 

، 01، 1195میلیمتر است )همانجا؛ ضمنا مرادی،  810ناحیه حدود  درجه سانتیگراد و مقدار متوسط بارش ساالنه 11

11-11.) 

( ساکن %1/11درصد روستایی و مابقی ) 1/01نفر(،  12912بر پایة آخرین سرشماری عمومی، از کل جمعیت بخش )

روند یروستاهای بخش عمدتا از روستاهای متوسط و کوچک کشور بشمار م(. 1آباد بودند )جدول شماره شهر ضیاء

درصد است؛ هرچند بیشترین جمعیت روستایی بخش در آبادیهای  1/1و سهم روستاهای بزرگ در این میان، تنها 

                                                           
کارکردی، منظور از کارکردها، مجموعه قعالیتهای اجتماع برای پاسخگویی به نیازهای گوناگون آن  -. در چارچوب نظری پویش ساختاری1

 (.  1191و روابط منبعث از این فعالیتها ست )سعیدی، 
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های اخیر اغلب با روند کاهشی ( که البته در دهه1و جدول شماره  8خانوار سکونت دارند )نمودار شماره  155-805

آباد در گذر زمان شاهد رشد جمعیتی بوده است که شهر ضیاء (. این در حالی8اند )نمودار شماره جمعیت روبرو بوده

 گیرد. فعالیت غالب روستاهای ناحیه عمدتا در بخش نخست اقتصادی جای میاست. 

 آباد )به تفکیک شهری و روستایی(تعداد خانوار بخش ضیاء -0جدول شماره 

 جمعیت حوزه

 درصد خانوار درصد نفر

 روستایی

 شهری

15101 

2818 

1/01 

1/11 

1121 

8111 

01 

11 

 155 1881 155 12912 کل بخش 

   1131ماخذ: نتایج سرشماری عمومی 

 

 
 1131: رده بندی جمعیتی آبادی های منظومه ضیاء آباد برحسب خانوار، براساس نتایج سرشماری عمومی 1نمودار 

 

 بحث و تحلیل 

 تبیین مفهوم منطقه و منطقة کارکردی 

رود؛ هر چند این معانی خود در گذر زمان پیوسته با های مختلف به معانی متفاوتی بکار میدر کشور "منطقه"واژة 

، به معنای بخشهای بزرگ سرزمینی بکار "اقلیم"دگرگونی همراه است. در دنیای اسالم، منطقه در چارچوب مفهوم 

(. کاربرد لفظ و مفهوم 110، 1121کردند )نک: سعیدی، تقسیم می "هفت اقلیم"رفته است، چنانکه عالم را به می

های میانی، پیش از ورود فناوری ای طوالنی در تاریخ این بخش از جهان دارد: در سدهدر اروپا نیز سابقه "منطقه"

شد؛ جالب است که اداره می "منطقة خودمختار"حمل و نقل و ادغام بازارهای ملی، قسمتهای مهمی از اروپا بصورت 

محاسبه  "فاصلة یک روز با پای پیاده یا با گاری به کانون اصلی بازاری آن"عموال بر حسب عرصة این گونه مناطق م

(؛ هرچند پس از انقالب صنعتی، با گسترش شهرها و شهرنشینی و شکوفایی 182، 8518شد )دروبنه و بوگاتای، می

 اوتی بکار رفت )همانجا(. فعالیتهای صنعتی، بتدریج مفهوم منطقه در هر یک از کشورهای اروپا با معانی متف

 چند یا یک با زمین سطح از مشخص ایمحدوده"در مباحث جغرافیایی، بطور سنتی، معموال به عنوان  "منطقه"

 پیرامونی هایمحدوده از را آن و دهد یکپارچگی نوعی بدان که( ساخت -انسان  یا طبیعی) معین ویژگی یا عارضه

منطقة "(. این نوع منطقه را گاهی 10، 1100همانجا؛ ضمنا نک: سعیدی، شود )سعیدی، تعریف می "سازد متمایز
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ای بشمار ترین تعریف، منطقهنامند. در مقابل، منطقة کارکردی را در سادهنیز می "منطقة اداری"یا گاهی  1"رسمی

معین اختصاص  اند که از یک حوزة استقراری )مکان( مرکزی و عرصة پیرامونی آن تشکیل شده و به کارکردیآورده

منطقة کارکردی را بلحاظ فضایی، نظامی سکونتگاهی متشکل از مکانهای بزرگ و  "شالودة"یافته باشد. بدین ترتیب، 

 (. 8، 8551اند )قس: کارلسون و اولسون، کوچک دانسته

ار است که بر این مبنا، منطقة کارکردی قاعدتا حاوی تعامل درونی مشهود بین اجزای سکونتگاهی خویش است؛ آشک

(. 1، 8551گردد )کارلسون و اولسون، فیزیکی بیناسکونتگاهی ساکنان می "حرکت"این تعامل، در گذر زمان، موجب 

سکونتگاهی و رفتار بلحاظ نظری، تعامل در مناطق کارکردی ممکن است، با توجه به نحوة استقرار، رقابت بین

روشن است که (. 8511باخ و همکاران، ی تبعیت کند )ارلهاقتصادی مردمان ساکن، از الگوهای متفاوت -اجتماعی

گردد، بلکه تفاوتهای نسبتا زیادی بین این دو مفهوم تفاوتهای منطقة رسمی با منطقة کارکردی به این تفاوتها ختم نمی

 (. 8وجود دارد )جدول شماره 

ف منطقة رسمی که معموال محدودة گذشته از تعریف کلی منطقة کارکردی، نکته در خور اهمیت آن است که بر خال

توان مرزهای عینی منطقة کارکردی را در فضای جغرافیایی تبیین نمود. آشکار گیرد، چگونه میمشخصی را دربر می

مناطق "ریزی با عنوان های برنامهاست که پاسخ بدین پرسش، ناظر بر الزامات شناخت تطبیقی در قالب محدوده

، بدون عنایت به 8"سازمان همکاری اقتصادی و توسعه"ر تعریف منطقة کارکردی توسط دخواهد بود.  "ریزیبرنامه

باشد، تکیه شده  "بازار کار"که معرف یک  "واحد سرزمینی"خصوصیات جغرافیایی یا سابقة تاریخی، عمدتا بر یک 

های حوزه"مان با (؛ هرچند مناطق کارکردی در اغلب کشورهای عضو این ساز11، 8558است )سازمان همکاری...، 

روند، تطابق های آماری بشمار میهای سرشماری و گردآوری دادهکه با واحدهای تقسیماتی که مبنای حوزه 1"شهری

 (. 10دارد )همان، 
 : برخی تفاوتها بین مناطق رسمی و مناطق کارکردی1جدول 

 منطقة کارکردی منطقة رسمی

 اقتصادی(  -مختص یک ناحیه )اجتماعی بلحاظ ویژگی، معموال مبتنی بر ویژگی طبیعی

 ای حول یک مرکز ناحیه های دیگر مرزبندی معین با حوزه

 یک واحد سکونتگاه اصلی و واحدهای کوچکتر پیرامونی سیاسی معین، با همگنی درونی نسبی  -واحد اداری

 رونی بیشتر متکی بر روابط و تعامل د سیاسی  -متکی بر تعامل با دیگر واحدهای اداری

 اقتصادی )فضایی( -کارکرد به عنوان یک نظام اجتماعی سیاسی   -با کارکرد اصلی اداری

 بیشتر متکی بر تعامل افقی درونی و بیناسکونتگاهی  مراتبیمتکی بر تعامل عمودی و سلسله

 اقتصادی   -معرف جریانها، فعالیتها و روابط اجتماعی سیاسی -معرف ماهیت و امور اداری

 )با تغییرات( 0211؛ کالپکا و همکاران، 0212باخ و همکاران، ذ: ارلهماخ

بندی ریزی و هم انواع منطقة کارکردی، همچون هر گونه منطقة دیگر، برحسب مقیاس، ردهدر واقع، هم مناطق برنامه

یک شهر کوچک با  گردند. در این بین، معموال از مناطق کالن، همچون منطقة کالنشهری، تا مناطق خُرد )در سطحمی

گیرند سیاسی چندی را در بر می -های اداریشود. مناطق کارکردی کالن در مواردی حوزهحوزة پیرامونی آن یاد می

آلود را در بین مقامات محلی و ها، مسائلی تنشکه در اغلب موارد، بویژه در هماهنگی برای طراحی و پیشبرد برنامه

                                                           
1. Formal Region 

2. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

3. Municipalities  
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ن در این موارد، برای پشتیبانی از منطقة کارکردی، معموال بر همکاری و همراهی سازد. کارشناساای مطرح میمنطقه

 (.8، 8551ورزند )کارلسون و اولسون، سیاسی تاکید می -های مختلف اداریحوزه

و  1"ریزیمنطقة برنامه"شوند: هستند، مطرح می "قراردادی"در برابر این دو مفهوم، دو مفهوم دیگر که مفاهیمی 

ریزی، تعیین مرزهای )نک سعیدی، همانجا(. در واقع، یکی از مسایل کارشناسان در امر برنامه 8"کارکردیمنطقة "

ترین آنها تبیین مناطق اداری به ریزی است. اگرچه پیوسته بدیلهایی برای این امر وجود دارد، اما سادهمنطقة برنامه

در ایران نیز (؛ 10، 8519از جمله ترکیه رایج است )بیهان، ریزی است؛ این عمل در بعضی کشورها، عنوان منطقة برنام

(، هرچند 1925انجام رسیده است )نک: حمصی، ریزی بهکوششهایی مبتنی بر انطباق مناطق کارکردی با مناطق برنامه

 سیاسی منطبق نیستند.  -ریزی در ایران در سطح خُرد اغلب با تقسیمات اداریمناطق برنامه

ای فضایی با تواند به وجه بهتری سکونتگاههایی را که در عرصهکه این گونه انطباق مناطق میفرض بر این است 

ریزی بر مبنای روابط و رود، تعیین مناطق برنامهیکدیگر در تعامل قرار دارند، پوشش دهد. بدین ترتیب، تصور می

سازند، دربرگیرندة یک ناحیة مطالعاتی بر پیوندهای کارکردی، نظیر الگوهای تعاملی که مناطق کارکردی را مشخص می

کارساز خواهد  رود،ریزی مناطق امری بنیادین بشمار میکه برای مدیریت اداری و برنامه "واحد جغرافیایی"حسب 

های اخیر رواج بسیاری یافته است بود. بر همین پایه، تعیین مناطق کارکردی بر اساس جریانهای تعاملی، در دهه

 )همانجا(. 

هرچند، مفهوم منطقه اغلب  شوند.ن در حالی است که مناطق رسمی بیشتر در قالب واحدهای تقسیماتی تعریف میای

؛ ضمنا سعیدی، همانجا، 111رود )همان، که در اصل معنایی متفاوت دارد، بصورت مترادف بکار می "ناحیه"با لفظ 

د یک یا چند استان و ناحیه در ازای یک یا چند (. در انطباق این دو مفهوم، قاعدتا منطقه کم و بیش در ح191

(. بنابراین، بلحاظ کاربردی، فرض بر این است که تقسیمات 81-12الف، 1122شهرستان تبیین شده است )سعیدی، 

سیاسی )استان، شهرستان، بخش...( قاعدتا بایستی بر اساس معیارها و عواملی انتخاب شوند که بتوانند نوعی  -اداری

سیاسی، در  -را نمایندگی کنند. هرچند اغلب در واقعیت این چنین نیست، بلکه در تقسیمات اداری "رکردیمنطقة کا"

سیاسی، اگر عوامل فرعی دیگری دخالت نداشته باشند، عمدتا  -فرهنگی و اقتصادی -عوض عوامل طبیعی، اجتماعی

 شود. بر عامل سیاسی تاکید می

 هبه عنوان منظوم "بخش"واحد تقسیماتی 

در قالب واحد  "های روستاییتوسعة پایدار منظومه"در مطالعات روستایی و نیز طرح اولیه  "منظومه"محدودة فضایی 

(. هرچند در این بین، عوامل و نیروهای 1191؛ سعیدی، 12ب، 1122تعیین شده است )سعیدی،  "بخش"تقسیماتی 

اثرگذار  "فضای کارکردی"سیاسی، به عنوان یک  -یگوناگونی در تعیین کارآمدی این سطح از واحد تقسیمات ادار

 هستند که مهمترین آنها عبارتند از: 

 اکولوژیک:  -ساختار محیطی -الف

 تاریخی، اچتماعی و اقتصادی... -انسجام بیناسکونتگاهی: با توجه به ابعاد مختلف فرهنگی -ب

 و برون منظومه ای: و  -شبکة راههای درون -ج

ای و روابط برون ا: این روابط را می توان به دو دسته تقسیم نمود: روابط درون منظومهروابط شهر و روست -د

 ب(.  1198ای )ضمنا نک: سعیدی، منظومه

                                                           
1. Planning Region 

2. Functional Region 



            ايران( جغرافيايی المللی انجمن بين جغرافيا )فصلنامه علمی ـ پژوهشی و      89

ای بر مبنای شهری، با توجه به تخصیص اعتبارات عمرانی و توسعه -های روستاییبا این وجود، در ارتباط با منظومه

متکی بر نوعی نگرش توسعة  "های روستاییطرح توسعة منظومه"تدوین  سیاسی و از انجا که -واحدهای اداری

ها را  مناطق کارکردی در مقیاس خُرد بحساب توان منظومهبه سرانجام رسیده، می "از پایین به باال"ای فضایی منطقه

الزم برای ایفای قابلیت  "بخش"الف(. البته، از آنجا که بسیاری از واحدهای تقسیماتی 1198آورد. )نک: سعیدی، 

، ضمن تاکید "های روستاییطرح توسعة پایدار منظومه"نقشی فعال به عنوان منطقة کارکردی را ندارند، در مطالعات 

بینی شده، مورد توجه قرار ها، اصالح تقسیمات اداری آنها نیز پیشکارکردی این گونه محدوده -بر تقویت ساختاری

های ریزی فضایی در این سطح از نواحی خُرد در این راستا، تبدیل منظومهنامههدف از بردارد )هماجا(. در واقع، 

شهری به مناطق کارکردی بوده است. در این چارچوب، فرض اصلی بر این واقعیت استوار بوده است که –روستایی 

ری از جریانها ساز انواع دیگ، خود ممکن است زمینه"جریان افراد"حجم حرکت در درون مناطق کارکردی در قالب 

)جریان کاال، محصوالت، سرمایه، نوآوری و ...( و سرانجام، انسجام هرچه بیشتر روابط و پیوندهای نعاملی بین 

 (. 1120شبکة سکونتگاهی گردد )ضمنا سعیدی،  "پیچیدگی"واحدهای سکونتگاهی و در نتیجه، 

 آباد به عنوان منطقة کارکردیمنظومة ضیاء

رفت، به دالئلی چند گردد که این واحد تقسیماتی، آنطور که انتظار میآباد آشکار میمة ضیاءبا بررسی وضعیت منظو

منطقة کارکردی از کارآمدی کافی برخوردار گردد. باید توجه داشت که اثرگذاری عوامل  عنوان یکنتوانسته است به

یابد. از این رو، تحقق می "افزاهم"ورتی اثرگذار در درجة کارآمدی یک منظومه، پیوسته به نحو آشکار و پنهان، بص

های فضایی خواهد این گونه عرصه "کارآمدی"ساز درک نادرست تاکید بر یک عامل و غفلت از دیگر عوامل، زمینه

دالئل ناکارآمدی منظومة ضیاءآباد، از جمله عبارتند از موقعیت خاص استقراری، تغییرات دهد، بود. بررسیها نشان می

گذاریهای اقتصادی در سطح ناحیه، سرمایه -سیاسی، وضعیت شبکة راهها، دگرگونیهای اجتماعی -داریتقسیمات ا

ای و اعطای تسهیالت فعالیتی، جایگاه خاص روستاهای ناحیه، دسترسی به امکانات و خدمات، نحوة نابرابر نقطه

ی و رقابتهای بیناشهری آشکار و پنهان... دسترسی به کانونهای بازاری و فعالیتی و نحوة حضور در بازارهای مبادالت

 گیرند: هرچند در حوصلة این مقاله، بناچار، برخی از این عوامل مورد بررسی بیشتر قرار می

 جایگاه متغیر در تقسیمات اداری

 -آباد از دیرباز جزئی از شهرستان قزوین در استان مرکزی بوده است. پس از تفکیک اداریمحدودة بخش ضیاء

آباد( نیز جزو ، این شهرستان )از جمله بخش ضیاء1101گیری استان تهران در سال ی این استان و شکلسیاس

به تصویب نهایی  11/1/1119واحدهای تقسیماتی آن قرار گرفت. سپس، هنگامی که تشکیل استان زنجان در تاریخ 

دهستان دودانگه علیا، دودانگه سفلی، رامند  1رسید، شهرستانهای قزوین و تاکستان و به تبع آن، بخش ضیاءآباد )شامل 

(. دو شهر 1119شمالی و افشاریه( از استان تهران منتزع و در محدودة این استان جدید قرار گرفت )وزرات کشور، 

نسبت به هم پیوسته نوعی واگرایی داشتند، در  "رقیب"قزوین و زنجان که از دیرباز به عنوان دو کانون شهری 

از یکدیگر منتزع و بدین ترتیب، شهرستان قزوین از استان زنجان منفک و به استان تهران ملحق شد  1111شهریور ماه 

(؛ این در حالی بود که شهرستان تاکستان، از جمله بخش ضیاء آباد، بصورت شهرستان و بخشی 1111)وزارت کشور، 

، شهرستان تاکستان )شامل بخش 1111ین در سال از استان زنجان باقی ماندند )همانجا(. سرانجام، با تشکیل استان قزو

تردید، این تغییرات و بی (.1111آباد(  نیز از استان زنجان منتزع و به استان قزوین پیوست )آمارنامة استان قزوین، ضیاء

تگی پیوس"آباد از چهار به دو دهستان، تبعاتی در انتزاع و الحاق در گذر زمان، بویژه محدود شدن عرصة بخش ضیاء

 این محدوده به همراه داشته است. "فضایی
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 کارکرد شهری مرکز منظومه

 -زنجان و قزوین -ای بین دو بزرگراه قزوینآباد است. این شهر در عرصهتنها کانون شهری این منظومه، شهر ضیاء

کیلومتر فاصله  10ود کیلومتر و با قزوین )مرکز استان( حد 15همدان قرار گرفته، با تاکستان )مرکز شهرستان( حدود 

آباد، بویژه تفکیک چندین روستا و انضمام دارد. همان گونه که گذشت، تغییرات عرصة فضایی واحد تقسماتی ضیاء

توان یکی از علل ضعف کارکردی این مرکز منظومه در وضعیت فعلی بشمار آنها به بخشهای دیگر یا جدید را می

آباد، یعنی نهاوند ود که با رشد و گسترش فعالیتی دو روستای مهم بخش ضیاءآورد. در این رابطه، مشکل اساسی آنجا ب

( و 1112شود )وزارت کشور، به شهر تبدیل و اکنون خرمدشت و مرکز بخشی به همین نام خوانده می 1112که در 

فاصلة کمی از آباد بوده، در روستای حیدریه که پیوسته به عنوان روستایی از بخش ضیاء "جدایی عملی"همجنین، 

این کانونهای جدید فعالیتی  1تبدیل شدند. "شهرک صنعتی"آباد قرار داشته است، به شهر کانونی آن، یعنی شهر ضیاء

اند بدین ترتیب، انتزاع تقسیماتی در سالهای اخیر آشکارا در جذب جمعیت و فعالیت در سطح ناحیه اثرگذار بوده

و  "یکپارچگی فضایی"ای، بر کنندهتعیین نحوحیدریه، هریک به شهرک "تفکیک فضایی"نهاوند )خرمدشت( و 

توان افزود، . در ولقع، میاندآباد در مجموع و کانون اصلی آن، بطور خاص، اثرگذار بودهبخش ضیاء "کلیت کارکردی"

قرار دارند. آنچه آباد آشکاری با شهر ضیاء "رقابت فضایی"این دو کانون فعالیتی در حال حاضر بلحاظ کارکردی، در 

بدین مساله دامن زده است، بارگذاری تاسیساتی و واحدهای صنعتی در این دو شهر، هرچند بدون عنایت به الزامات 

توجه به ساختارها و کارکردهای مابقی نقاط ناحیه و گذاریها ست؛ گویا این دو نقطه بیمحیطی و وجه فضایی سرمایه

 رند. حضور و فعالیت دا "خالء فضایی"در 

بیناشهری مطرح بوده است که در این  "رقابت فضایی"آباد و تاکستان از دیرباز نوعی از سوی دیگر، بین دو شهر ضیاء

ای بین، موقعیت استقراری شهر تاکستان بر سر راه اصلی قزوین به زنجان و همدان، آن را به عنوان شهر مسلط ناحیه

ا استقرار بعدی واحدهای مختلف فعالیتی در این شهر، رقابت با آن را مطرح ساخته است؛ اعتالی جایگاه تاکستان ب

در  "مناطق کارکردی"فضایی این  "رونق"آباد عمال غیرممکن ساخته است. افزون بر این، در کنار برای شهر ضیاء

 "رقابت فضایی" آباد را نیز به عنوان کانون گردشگری، در این، بایست جایگاه شهر آبگرم، در جنوب ضیاءسطح ناحیه

 بیناشهری دخیل و اثرگذار بشمار آورد. 

های منبعث از ساختها و بسترهای فعالیتی مندی از این ویژگیها و جاذبهبدین ترتیب، شهر کوچک ضیاءآباد، بدون بهره

طقة من"جایگاه یک  "بازار فعالیت"ای و به عنوان کافی، نتوانسته است نقش عینی یک مکان مرکزی کارآمد ناحیه

گردد، جاذبة این کانونهای فعالیتی، محل ، آشکار می8را بدرستی فراچنگ آورد. با توجه به نمودار شماره  "کارکردی

ای به سوی مراجعات شهری ساکنان روستاهای محدوده به سوی آنها ست؛ براین مبنا، بیشترین جریان فرامنظومه

در ردة بعدی و پس از آن، به ترتیب، شهرهای آبگرم، قزوین، تاکستان، مرکز  شهرستان، است، هرچند شهر ضیاءآباد 

 خرمدشت و باالخره، شهر ابهر )در استان زنجان( قرار دارند. 

 

 

                                                           
 کشور بزرگ صنعتی شهرک 15 جزوظاهرا  و استان صنعتی شهرک بزرگترین ،مساحت هکتار 811 و هزار 8 با خرمدشت صنعتی شهرک.  1

مطابق مصوبة مجلس شورای هکتار مساحت که البته درحال گسترش است،  152با مجموع تی حیدریه رود. همچنین شهرک صنعبشمار می

 تبدیل شود.  "منطقة اقتصادی"قرار است به  اسالمی،
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 محل بیشترین مراجعات شهری آبادیهای ناحیه ضیاء آباد :0نمودار 

 نقش فزایندة راههای ارتباطی

این  ساز حجم قابل توجهی از مراجعات آبادیهای منظومه به کانونهای بیرون ازآنچه بدین وضعیت دامن زده و زمینه

زنجان است  -همدان و قزوین -ای، یعنی دو مسیر اصلی قزوینمحدوده شده است، دسترسی به شبکة راههای منطقه

دهد. در واقع، وضعیت استقراری شهر تاکستان را به آسانی در دسترس قرار می ایکه شهر تاکستان، یعنی مرکز ناحیه

ساز رشد چشمگیر و توسعة ت و جمعیت در این شهر، زمینهبر سر این راههای اصلی و همچنین تمرکز انواع فعالی

نسبی این شهر شده است. افزون بر این، پیدایی دو شهر کوچک آبگرم و خرمدشت )روستای نهاوند پیشین( بر سر راه 

ناحیة ضیاء آباد را فراهم همدان، بستر الزم برای ارائة برخی خدمات و امکانات به روستاهای خرده -اصلی قزوین

 آباد، جریانهای روستایی اغلب بهای ضیاءمنظومهبودن راههای درون "ایغیرشبکه"سبب آورده است. از سوی دیگر، به

کارکردی شهر -شوند. در نتیجة این وضعیت و همچنین، ضعف ساختاریسوی راههای اصلی بیناشهری هدایت می

ای غیر منسجم و بلحاظ کارآمدی کانونی منظومه صورتآباد بآباد، باعث شده است تا منظومة ضیاءکوچک ضیاء

 جلوه نماید.  "ضعیف"

 جریانهای فضایی و روند کاهشی جمعیت روستاها 

آباد، بویژه جریان افراد، به سوی کانونهای بیرون از منظومه، بطور جدی گیری جریانهای فضایی بخش ضیاءبا سمت

روستاهای منظومه هستیم، تا جایی که این روند، در مواردی شاهد روند، کاهشی سهم قابل توجهی از جمعیت اغلب 

دهد، جمعیت (. چنانکه این نمودار نشان می1حتی به تخلیة جمعیتی روستاهای کوچکتر انجامیده است )نمودار شماره 
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کم و بیش نشانگر رشد جمعیتی است و از آن پس، کاهش جمعیت سکونتگاه  1110-1100روستاها عمدتا طی دورة 

 رود. خود نشانگر افزایش مهاجرت است، شاخص اغلب آنها بشمار میکه 

 
 ، 1111-1131ی : روند تغییرات جمعیتی روستاهای منتختب منظومه ضیاء آباد طی دوره1نمودار 

 رسمی سالهای مختلف  ایهپایگاه ملی آمار، نتایج سرشماری مأخذ:

در مقابل این روند، برخی آبادیها که پیش از این به این منظومه تعلق داشتند، از جمله روستاهای پیشین بخش، نهاوند 

شوند، با خوانده می "حیدریهشهرک صنعتی "و  "خرمدشت شهر" نامهای جدید اترتیب بو حیدریه که امروز به

بنظر  اند کهای درآمدهتازه "های فعالیتیخوشه"، به صورت فعالیتهابارگذاریهای زیرساختی و رونق نسبی گسترش 

 رسد، در آینده جاذب جریان بیشتر افراد به سوی خود باشند. می

 بندی جمع

فت، نشانگر این واقعیت است که منظومة مورد افزای نیروهای گوناگون که بعضا مورد بحث قرار گراثرگذاری هم

رود، نتوانسته ای در قالب واحدهای تقسیماتی در سطح خُرد، چنانکه بلحاظ نظری انتظار میمطالعه، به عنوان نمونه

است از کارآمدی قابل قبولی در عرصة کارکرد فضایی برخوردار گردد. این واقعیت حاکی از آن است که نه تنها در 

سیاسی )استان، شهرستان، بخش...( در عمل همیشه و  -رد مطالعه، بلکه بطور کلی، تعیین تقسیمات اداریعرصة مو

گیری مناطق کارکردی باشد. بدین ترتیب، بلحاظ کاربردی، فرض بر این است که این تواند بسترساز شکلهمه جا نمی

شوند که بتوانند قالبهای مناسبی را نه تنها برای بایستی بر اساس معیارها و عواملی انتخاب  -قاعدتا -گونه واحدها

ریزی ها و همچنین مناطق کارکردی در چارچوب برنامهها، مجموعهها، خوشه، بلکه برای تعیین گره"مدیریت فضا"

 -بندی برای تقسیمات اداریفضایی فراهم آورند. این در حالی است که در عمل این چنین نیست، بلکه در چارچوب

سیاسی، اگر عوامل فرعی دیگری دخالت نداشته  -فرهنگی و اقتصادی -در عوض عوامل طبیعی، اجتماعیسیاسی، 

 شود. باشند، عمدتا بر عامل سیاسی تاکید می

های راهبردی نیز در بسیاری موارد آنطور که باید و شاید به ابعاد فضایی جریانهای گوناگون که افزون بر این، برنامه

طرح آمایش استان قزوین نیز پردازند. در این راستا، روند، نمیای بشمار میتوسعة فضایی منطقه بنای عمران و سنگ

به روزرسانی شده و سرانجام، سند  1191تا  1191در دست تهیه بوده، طی سالهای  1191تا  1121که طی سالهای 

ابعاد مختلف نظام اسکان، انتظام فضایی و  ارائه شده است، بویژه در پرداختن به 1192راهبردی )و اجرایی( آن در سال 
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یکپارچگی فضایی سکونتگاههای انسانی )شهری و روستایی(، جریانهای گوناگون فضایی و همچنین روابط و 

تحقیقاتی، با ارزشهای اجرایی  -پیوندهای موجود و متصور بین اجتماعات انسانی، متاسفانه، فاقد مطالب درخور علمی

 (.  1191؛ پژوهشکدة علوم محیطی، 1192ریزی استان، ریت و برنامهاست )نک: سازمان مدی
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